
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

8 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 

 

                                                      РІШЕННЯ 

 

 
         13 жовтня  2016 року    

                    
         Про внесення змін до міської Програми  

        розвитку та популяризації настільного  

        тенісу в місті на 2016  рік 

  

Відповідно до статей 26, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, розглянувши подання адміністрації КЗ 

«Спорткомплекс», врахувавши висновки постійних комісій міської ради, з метою 

створення необхідних умов для підготовки та успішного виступу спортсменів з числа 

учнівської молоді в змаганнях з настільного тенісу, турнірах та чемпіонатах тощо, 

Гребінківська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до міської Програми  розвитку та популяризації настільного         тенісу 

в місті на 2016  рік, затвердженої рішенням 4 сесії Гребінківської міської ради 7 

скликання від 29.03.2016 року, збільшивши додатково видатки з бюджету міста на 

Програму розвитку та популяризації настільного тенісу в місті на 2016  рік – на 13 256 

грн., з них: 3256 грн. на виплату заробітної плати інструктора з питань фізичної культури 

та спорту (з настільного тенісу); 10000 грн. для забезпечення участі спортсменів з 

настільного тенісу та тренера (проїзд, проживання, інші видатки пов’язані з поїздками) 

в  змаганнях різного рівня. 

2. Доповнити пункт 3. розділу 4. Організаційне та фінансове забезпечення 

Програми розвитку та популяризації настільного тенісу в місті на 2016  рік  таким 

абзацом: «За рахунок Програми здійснювати оплату проїзду, проживання, тощо 

учасників змагань – вихованців Спорткомплексу, тренера з настільного тенісу 

Спорткомплексу до кінця 2016 року, а також провести виплату компенсації за проїзд, 

проживання учасникам змагань з настільного тенісу та тренера за період починаючи з 

01.10.2016 року в межах кошторисних призначень – 10 тис. грн.». 

 3. Пункт 4. Розділу 4. Організаційне та фінансове забезпечення Програми 

розвитку та популяризації настільного тенісу в місті на 2016  рік (з урахуванням всіх 

внесених змін та доповнень) викласти в новій редакції: «Розмір фінансування Програми 

на 2016 рік складає 108224 грн.» 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань охорони здоров’я. освіти, культури, молоді і спорту, туризму, соціального 

захисту населення (Карпець С.Г.) 

         Міський голова                                      В.І. Колісніченко 
  


